
Αγιασμός στο Κέντρο Εργασίας 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

στα Άνω Λιόσια
Δέσμευση του 
Αναπληρωτή

Δημάρχου Υγείας 
Γ. Αντωνόπουλου
για έμπρακτη 

στήριξη
του Κέντρου 

ΕΚΤΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΣΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ρ. Δούρου: «Ασφαλή πρόσβαση 
για όλα τα παιδιά μακριά από λογικές

εξοικονόμησης πόρων»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ 11 Π.Μ. 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

EΩΣ ΤΙΣ 8/10
Αιτήσεις μετάταξης

δημοτικών 
αστυνομικών 

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ:  
Ήττα του Πανελευσινιακού

απο την ΑΕΚ...

ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ Α.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ‘’ΤΙΤΑΝ ΑΕ’’ ΣΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»
«Οι σημαντικότερες 

εφευρέσεις των αρχαίων
Ελλήνων» 

Γιόρτασαν την Παγκόσμια
Ημέρα Ηλικιωμένων 
στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

Σελ: 8

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των κοινωνικών

δομών, εξέτασαν απο κοινού,
εκπρόσωποι του  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο
«ΝΟΣΤΟΣ» και οι Αναπληρωτές

Δήμαρχοι Κοινωνικής Προστασίας 

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ
Παράνομη οπλοχρησία,

διαρρήξεις, διακοπή 
αστικών δρομολογίων 
και ΕΚΑΒ μόνο με την

παρουσία αστυνομικών,
είναι μόνο μερικά 

από τα φαινόμενα που
μαστίζουν την περιοχή 

ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

-  Στον διαγωνισμό των Health 
& Safety Awards 

Σελ:  3Σελ:  2

Σελ: 5

Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ:  7

Η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση κερδίζει

έδαφος στη Φυλή
Μαθητές και καθηγητές παλεύουν

για λιγότερα προβλήματα 
και ένα αειφόρο μέλλον

• ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σύσκεψη για
τη σωτηρία

των Ναυπηγείων
Ελευσίνας

 «Έχουμε φτάσει
πλέον στα όρια
της απελπισίας

 και της 
εξαθλίωσης» , 
 τόνισαν οι

 εργαζόμενοι των
Ναυπηγείων σε
συνάντηση με τον
κ. Γ. Βασιλείου  

Σελ: 3

Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ: 10-11

Σελ: 2-8
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54
Τηλέφωνο: 
210 55 46 916

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ.

Λ Δημοκρατίας 50,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21,

Ζεφύρι, 
Τηλέφωνο:

2102322141

Αχαρνές

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λεωφόρος Πάρνηθος
170, Εφημερία: 08:00

- 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102406400

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Λ Καραμανλή Κων-
σταντίνου 38-40,

Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,

03/10/2014 08:00 -
Τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Έντονη 
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 27
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Διονύσης, Νύσης,  Διονύσης, Νύσης,  
Διονυσία, Ντένης, ΝτενίζΔιονυσία, Ντένης, Ντενίζ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

SOS   εξέπεμψαν   οι
εργαζόμενοι των Ναυπηγεί-
ων Ελευσίνας σε πρόσφατη
συνάντηση με τον Αντιπερι-
φερειάρχη Δυτικής Αττικής,
Γ. Βασιλείου . 
Πιο συγκεκριμένα,  εκπρό-

σωποι  του  Διοικητικού    Συμ-
βουλίου του  Σωματείου Εργα-
ζομένων Ναυπηγείων Ελευσί-
νας  μετέφερε  στον  Αντιπερι-
φερειάρχη τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλ-
θει  οι  εργαζόμενοι  λέγοντας:  « Οι  600  εργαζόμενοι  του
Ναυπηγείου  μας  έχουμε  φτάσει  πλέον  στα  όρια  της
απελπισίας και της εξαθλίωσης, αντιμετωπίζοντας πλέον
μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης - τόνισαν – Διεκδικούμε  τα
δεδουλευμένα μας γιατί είμαστε απλήρωτοι από 6 έως 9
μήνες και αγωνιούμε για το μέλλον και τη δουλειά μας.» 
Ταυτόχρονα,  οι  εκπρόσωποι  των  εργαζομένων  επε-

σήμαναν   πως  διεκδικούν μια βιώσιμη λύση ανάπτυξης
για τα Ναυπηγεία και πως αγωνίζονται για να κρατήσουν
τα Ναυπηγεία ανοιχτά.
Να  σημειωθεί  ,  πως  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που

παρουσίασαν οι εργαζόμενοι, η επιχείρηση τα τελευταία
4 χρόνια αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επιβίωσης, με
μειωμένο κύκλο εργασιών, έλλειψη ρευστότητας, άρνηση
χρηματοδότησης από τράπεζες και εργοδοτική οικονομι-
κή  αδυναμία.  Ήδη  έχει  ενταχθεί  στις  διαδικασίες  του
άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και σήμερα βρίσκο-
νται κυριολεκτικά  ένα βήμα πριν από την πτώχευση και
το λουκέτο.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης,
με  πρωτοβουλία  του  κ.  Γιάννη  Βασιλείου
συγκαλείται πλατιά σύσκεψη  για την προο-
πτική  των  ναυπηγείων  Ελευσίνας  και  την
κατάσταση  στην  οποία  έχουν  περιέλθει  οι
600 εργαζόμενοι της επιχείρησης, την Τρίτη
7  Οκτωβρίου  και  ώρα  11  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής . ( Ελευσίνα , Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 78 -1ος όροφος).
Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί  τόσο ο

υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλα-
ος Δένδιας, Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής , εκπρό-
σωποι Κοινοβουλευτικών Ομάδων , της ΓΣΕΕ, του Εργα-
τικού  Κέντρου  Ελευσίνας-  Δυτικής  Αττικής  και  φυσικά
πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας.
Να  αναφερθεί  εδώ  ότι  η  κατάσταση  αυτή  δεν  ήρθε

ξαφνικά από  τον ουρανό. Τα σοβαρά προβλήματα  των
Ναυπηγείων της χώρας είναι χρόνια. Το σύνολο της ναυ-
πηγικής  βιομηχανίας,  της  αμυντικής  βιομηχανίας,  αλλά
και  του κλάδου  του Μετάλλου, βρίσκεται αντιμέτωπο με
την απαξίωση αλλά και  το μεγάλο ανταγωνισμό από τα
κορυφαία  ναυπηγοεπισκευαστικά σχήματα  της Κίνας  κι
άλλων  χωρών.  Στη  Ναυπηγοεπισκευαστική  Ζώνη  η
ανεργία  ξεπερνάει  το 90% και βρίσκεται αντιμέτωπη με
την αλλαγή χρήσης των ντόκων της, όπως προβλέπουν
συμφωνίες  με  την  COSCO.  Τα  Ναυπηγεία  Ελευσίνας
υπολειτουργούν, όπως και αυτά στο Νεώριο της Σύρου.
Της Χαλκίδας, από την άλλη, έχουν γίνει καρνάγιο, όπου
κυριαρχεί η μαύρη ανασφάλιστη εργασία.

• ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σύσκεψη για τη σωτηρία 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας…
 «Έχουμε φτάσει πλέον στα όρια της απελπισίας και της εξαθλίωσης» ,
τόνισαν οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων σε συνάντηση με τον κ. Γ. Βασιλείου  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  
ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών δομών 
εξέτασαν απο κοινού εκπρόσωποι του  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» 

και οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Κοινωνικής Προστασίας 

Συνεργασία  για  την
καλύτερη και  αποτελε-
σματικότερη  υλοποίη-

ση  του  προγράμματος  που
εκτελούν από κοινού ο Δήμος
Φυλής  με  την  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο
«ΝΟΣΤΟΣ»  και  αφορά  στη
λειτουργία  δομών  άμεσης
καταπολέμησης της φτώχειας,
είχαν, τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμ-
βρίου,  οι  Αναπληρωτές
Δήμαρχοι για θέματα Κοινωνι-
κής Προστασίας, Τζένη Μπάρα, Υγείας Γιώργος Αντωνό-
πουλος και ο Διευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιώρ-
γος Βέλλης, με εκπροσώπους της ΜΚΟ, «ΝΟΣΤΟΣ».  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τρόποι για
την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  δομών  του προ-
γράμματος και κυρίως των Κοινωνικού Συσσιτίου, Κοινωνι-
κού   Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Δημοτι-
κού Λαχανόκηπου, ενόψει της έναρξης της νέας περιόδου.
Σκοπός είναι η στήριξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού
οικονομικά αδύναμων δημοτών.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Υγείας, κ. Γ. Αντωνόπουλος,
ζήτησε από τους εκπροσώπους του «ΝΟΣΤΟΥ» την ανα-
βάθμιση της ποιότητας, αλλά και της ποσότητας του φαγη-
τού που διανέμεται στο Κοινωνικό Συσσίτιο, καθώς διαπί-
στωσε ουσιαστικές αδυναμίες στη λειτουργία της συγκεκρι-
μένης δομής.  
Αντιθέτως, διαπιστώθηκε η άρτια λειτουργία του Κοινωνι-
κού Φαρμακείου. 

H  Αναπληρώτρια  Δήμαρχος  σε
θέματα  ελέγχου  Κοινωνικών  Πολιτι-
κών κυρία Τζένη Μπάρα, δεσμεύτηκε
ότι ο Δήμος Φυλής, πέραν του ενοικί-
ου  που  εξασφαλίζει  στη  κοινωνική
αυτή  δομή,  θα  στηρίξει  περαιτέρω
όλες τις δράσεις που λειτουργούν στα
όρια του Δήμου. 

Λειτουργία της δομής 
Γραφείο Διαμεσολάβησης 
και στον Δήμο Φυλής

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι η δομή του Γραφείου Διαμεσο-
λάβησης  θα  λειτουργεί πλέον  και  στον Δήμο Φυλής  ορι-
σμένες ημέρες της εβδομάδας, οι οποίες θα αποφασιστούν
με την έναρξη της νέας περιόδου.
Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  ενόψει  της  νέας  περιόδου  που
αρχίζει  τον Οκτώβριο  και  ολοκληρώνεται  τον Μάρτιο  του
2015 υποβλήθηκαν 400 αιτήσεις και τις επόμενες ημέρες
αναμένεται η ανακοίνωση των δικαιούχων.
Το  πρόγραμμα  υλοποιείται  από  την  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο
«ΝΟΣΤΟΣ» και την Εργοερευνητική, με τη σύμπραξη των
Δήμων  Φυλής  και  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  και
εντάσσεται  στη  δράση  «Κοινωνικές  δομές  αντιμετώπισης
της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού
και  Φυλής-  ΝΟΣΤΟΣ  –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
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Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολυδιάστατα.
Οι αυριανοί πολίτες οφείλουν, επομένως, να δια-
θέτουν σαφείς αξίες, κριτική σκέψη και ικανότη-

τες ανάληψης δράσης σε συλλογικό επίπεδο για την
επίλυση των περιβαλλοντικών. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτρο-
πή του Δήμου Φυλής, πιστεύουν σε μια εκπαίδευση
που θα καθιστά τους μαθητές ικανούς να νοηματοδοτή-
σουν οι ίδιοι την έννοια της αειφορίας.

Έτσι, λοιπόν, στο στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης», συνδιοργανώνουν, την
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Δημαρχείου Φυλής (Άνω Λιό-
σια), ενημερωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς και
γονείς, στην οποία μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν

καλές πρακτικές υλοποιημένων προγραμμάτων από
σχολεία Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
18:00-18:15 - Εκπρόσωπος Δήμου Φυλής
18:15-18:30 - Τσίγκου Α. (Υπ. Περ. Εκπ.)
«Περιβαλλοντικές Δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο»
18:30-18:45 - Γιούνσεν Α., (ΔΣ Φυλής) 
"Η Ενέργεια και η εξοικονόμησή της" 
18:45-19:00 - Μπαμπλέκης Στυλιανός, Πατσιοπούλου

Ελένη (6ο ΔΣ Άνω Λιοσίων) -"Παίζω σαν παιδί, σε καθα-
ρή αυλή"

19:00-19:15 - Τζοβάρα Γλ. (7ο ΔΣ Άνω Λιοσίων)
"Η φύση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη λογο-

τεχνία"
19:15-19:30 - Δημητροπούλου Κ., Λιόση Ε. 

(7ο ΔΣ Άνω Λιοσίων)
"Το αμπέλι" - 19:30-19:45
Ακριτίδου Γ., Γρανούζη Α. (4ο Ζεφυρίου)
"Γεωργικές ασχολίες- Ο τρύγος, η σπορά, το λιομάζω-

μα"
19:45-20:00 - Θεοδοσοπούλου Β., Γιαννικοπούλου Ε.

(4ο Νηπ. Άνω Λιοσίων)
"Του σχολειού μας η αυλή"

20:00-20:15 - Καλαρχάκη Β. (3ο Ζεφυρίου)
"Ο σχολικός κήπος"
20:15-20:30 - Κριαρά Α., Ποντικάκη Α., Μαυρούλη Α.

(1ο ΔΣ Άνω Λιοσίων)
"Λαχανόκηπος"
20:30-20:45 - Συζήτηση- Αποτίμηση ημερίδας.

Το ζήτημα της αυξημένης
παραβατικότητας στην
περιοχή του Ζεφυρίου στο

Δήμο Φυλής, έθεσε ο Βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος
Βλάχος, στη Βουλή.

Στην ερώτηση που κατέθεσε, ο
βουλευτής αναφέρει ότι η σημερινή
κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγ-
χου, με τα φαινόμενα οπλοχρησίας,
κλοπών, διαρρήξεων και διακίνη-
σης ναρκωτικών να αποτελούν
σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και
την αστυνόμευση της περιοχής να
είναι ελλιπής και προβληματική,
όπως άλλωστε επισημάνθηκε και
από τον Δήμαρχο Φυλής, στις πρόσφατες συναντήσεις
που είχε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη αλλά και με τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Κατόπιν τούτων, ο κ. Βλάχος ζητά να ενημερωθεί από
τον αρμόδιο Υπουργό, για τις πρωτοβουλίες που θα
αναλάβει, προκειμένου να ενταθεί η αστυνόμευση στην
περιοχή με την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων
Άνω Λιοσίων και Φυλής και να καταπολεμηθεί αποτελε-
σματικά η υψηλή παραβατικότητα.

Παραθέτουμε τη σχετική ερώτηση :
Αρ.Πρωτ:3194/1-10-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ TΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Αυξημένη παραβατικότητα στην περιοχή  του
Ζεφυρίου στο Δήμο Φυλής»
Η  κατάσταση  στην  περιοχή  του  Ζεφυρίου  του Δήμου
Φυλής, τείνει να βγει εκτός ελέγχου, καθώς η παραβατι-
κότητα στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε έξαρση. 
Τα φαινόμενα  οπλοχρησίας,  κλοπών,  διαρρήξεων  και
διακίνησης  ναρκωτικών  αποτελούν  σχεδόν  καθημερινό
φαινόμενο, ενώ η αστυνόμευση της περιοχής είναι ελλι-
πής  και  προβληματική,  όπως  άλλωστε  γνωρίζετε  και
από  την  ενημέρωση που  είχατε στην πρόσφατη συνά-
ντησή σας με τον Δήμαρχο Φυλής.

Απόρροια της επικρατούσας κατάστασης είναι οι κάτοι-
κοι  της  περιοχής  να  ζουν  καθημερινά  με  τον  φόβο,  μη
μπορώντας να βγουν από τα σπίτια τους, το ασθενοφό-
ρο  του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει ασθενείς μόνο αν  τους
πάνε οι συγγενείς τους στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου,
το λεωφορείο του Ζεφυρίου μετά τις έξι το απόγευμα να
μην  πραγματοποιεί  δρομολόγια,  ενώ  οι  ξυλοδαρμοί
μικρών  και  μεγάλων  καθώς  και  το  κλείσιμο  δρόμων  να
είναι μόνιμο και καθημερινό φαινόμενο. 
Η κατάσταση αυτή, είναι θέμα χρόνου να οδηγήσει σε
κοινωνική  έκρηξη  με  απρόβλεπτες  συνέπειες  για  την
τοπική κοινωνία. Κατόπιν τούτων…

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θα  παρέμβει  άμεσα  το  Υπουργείο,  προκειμένου  να
ενταθεί η αστυνόμευση στη συγκεκριμένη περιοχή και να
καταπολεμηθεί η υψηλή παραβατικότητα;
Θα προβεί η ηγεσία του Υπουργείου σε ενίσχυση των
αστυνομικών  τμημάτων  Άνω  Λιοσίων  και  Ζεφυρίου  με
προσωπικό και μέσα καθώς σήμερα παρατηρείται υπο-
στελέχωση τους;

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ
Παράνομη οπλοχρησία, διαρρήξεις, διακοπή αστικών δρομολογίων 
και ΕΚΑΒ μόνο με την παρουσία αστυνομικών, είναι μόνο μερικά 
από τα φαινόμενα που μαστίζουν την περιοχή 

ΕΚΤΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΣΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ρ. Δούρου: «Ασφαλή πρόσβαση 
για όλα τα παιδιά μακριά από 

λογικές εξοικονόμησης πόρων»
Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών βρέθηκε στο επίκεντρο της
χθεσινής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στην
οποία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι φορέων Γονέων
και Κηδεμόνων, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και
μαθητές από σχολεία της Αττικής. 
Στην εισήγησή της η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου επε-
σήμανε: «Ευχαριστώ τους γονείς και τα παιδιά που διεκδικούν. Διεκ-
δικούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των παιδιών
στην Παιδεία. Ένα δικαίωμα που προϋποθέτει την απρόσκοπτη και
ασφαλή πρόσβασή τους στα σχολεία, η οποία αποτελεί στοιχειώδη
υποχρέωση της Πολιτείας. Υποχρέωση που έχει αναλάβει να φέρει
σε πέρας η Περιφέρεια Αττικής».
Στη συνέχεια αναφερόμενη στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
μεταφορά των μαθητών η κα Δούρου τόνισε: «Οι Περιφέρειες είναι
υποχρεωμένες να δράσουν μέσα στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης 24001 του Ιουνίου 2013. Μια ΚΥΑ που διαπνέεται
από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, αυτή που υποτάσσει το δικαίωμα
της ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο στην ανάγκη
των οικονομιών.  Οι τροπολογίες που αναγκάστηκε, υπό την πίεση
της νέας Περιφερειακής Αρχής, να αποδεχθεί το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, αντιλαμβανόμενο τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η
μεγάλη  μείωση  των  δρομολογίων  στην  περίπτωση  της  πλήρους
εφαρμογής της ΚΥΑ του 2013, είναι προσωρινές λύσεις για τη φετι-
νή χρονιά».
Συνέχισε  επισημαίνοντας  την  ανάγκη  δημιουργίας  ενός  ριζικά
νέου  συστήματος  μεταφοράς  των  μαθητών  και  πρόσθεσε:  «Ένα
σύστημα που θα διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση όλων ανεξαι-
ρέτως των παιδιών. Είτε πρόκειται για τα παιδιά με αναπηρία, είτε
για τους μαθητές των υπερτοπικών σχολείων. Γιατί όλα τα παιδιά
δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην Παιδεία. Όλα τα παιδιά έχουν
δικαίωμα στη γνώση και αυτό το δικαίωμα είναι απαραβίαστο και δεν
πρέπει  να  θυσιάζεται  σε  κανενός  είδους  βωμό  εξοικονόμησης
πόρων. Οφείλουμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε το
προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο. Να  το αντικαταστήσουμε μέσα
από  έναν  πλήρη  επανασχεδιασμό  με  δρομολόγια  που  θα  είναι
αποτέλεσμα μελετών και προτάσεων επιστημόνων, συγκοινωνιολό-
γων, φορέων γονέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με την πρωτο-
βάθμια  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Μακριά  από  λογικές  ‘εξοικονόμη-
σης΄πόρων να καταλήξουμε σε μια μόνιμη λύση ενός ενιαίου κρατι-
κού φορέα για τη δωρεάν και ασφαλή μεταφορά των μαθητών». 

Να αξιοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας ,
 ώστε να διασφαλιστεί το απρόσκοπτο της διαδικασίας κάλεσε τη

νέα περιφερειακή διοίκηση ο Γιάννης Σγουρός.

«Για τη μεταφορά των μαθητών κάναμε πάντοτε ότι ήταν ανθρω-
πίνως δυνατόν, ώστε να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
Θυμίζω ότι δεν διστάσαμε να στηλιτεύσουμε την Κεντρική Διοίκηση
όποτε είδαμε ότι με τα λάθη και τις παραλείψεις της οδηγεί τα ζητή-
ματα  της  Παιδείας  σε  αδιέξοδο.  Δεν  χρησιμοποιήσαμε  όμως  τα
θέματα της Παιδείας για να κάνουμε φθηνή αντιπολίτευση σε καμία
Κυβέρνηση. Καταθέταμε πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις, ολοκλη-
ρωμένες κατ’ εμάς λύσεις. Στην Παιδεία δεν χωράνε πειραματισμοί.
Στην Παιδεία δεν χωράνε μικροκομματισμοί» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
κερδίζει έδαφος στη Φυλή

Μαθητές και καθηγητές παλεύουν για λιγότερα 
προβλήματα και ένα αειφόρο μέλλον
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΝΠΔΔ) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

κ.ΝΕΡΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Με την ολοκλήρωση της θητείας σας στο 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της Β/θμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Ασπροπύργου, θέλουμε να

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη 
συνεργασία και την αμέριστη συμπαράσταση
στην επίλυση των θεμάτων που απασχόλησαν 
το σχολείο μας, στη διάρκεια της θητείας σας.
Η  συνεργασία  μας αυτή ανέδειξε την σημασία

της ολιστικής προσέγγισης σε γεγονότα ιδιαίτερα
χρήσιμα τόσο για τους γονείς όσο και για τους
μαθητές. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική ήταν 
η προσφορά σας σε υλικοτεχνικό υλικό 
(υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.λ.π.). 

Με  υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμβάλλατε με τις
παρεμβάσεις σας. Σταθήκατε αρωγοί στον κοινό
μας στόχο για την αναβάθμιση της παρεχόμενης

παιδείας στους μαθητές μας.
Η έμπρακτη συμπαράστασή σας σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται από έκπτωση αξιών, 

σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,
εμάς τους εκπαιδευτικούς μας συγκινεί ιδιαίτερα
και μας βοηθά να συνεχίσουμε το έργο μας 

με δύναμη και αποφασιστικότητα. 
Σας ευχαριστούμε πολύ από τα βάθη 

της καρδιάς μας και ευχόμαστε προσωπική 
και οικογενειακή υγεία .

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Με ιδιαίτερη ανακούφιση διαπιστώσαμε  την  ολιγόμε-
τρη μεταφορά σε αδρανές έδαφος του μετασχηματι-
στή ηλεκτρικής ενέργειας (Μ/Σ) της περιοχής Αλμύ-

ρες-Λόφος Περάματος, από  τεχνικούς  της Υπηρεσίας σας,  τις
πρώτες μέρες μετά το δεύτερο (15/06/2014) φετινό περιστατικό
πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο εν λόγω σημείο από βραχυκύ-
κλωμα στις ασφάλειες μέσης τάσης του εν λόγω Μ/Σ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα φλεγόμενες μάζες χαλκού - αλου-
μινίου  να  πέσουν  στο  έδαφος  και  να  προκληθεί  πυρκαγιά.
Είχαν προηγηθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2011 και του 2012
δύο ακόμα πυρκαγιές που ξεκίνησαν πάλι από το ίδιο ακριβώς
σημείο  (γεγονότα που εύκολα επιβεβαιώνονται από  τα αρχεία
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων), εκ των οποίων η μία
μάλιστα είχε καταστρέψει τότε ένα μεγάλο τμήμα του παρακείμε-
νου περιαστικού δάσους.

Εκ των πραγμάτων προκύπτει πως, οι έγγραφες διαπιστώ-
σεις που έγιναν στην με αρ. πρωτ. Π.Ε/3192 από 27/08/2012
προειδοποιητική  επιστολή  του  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  και
Δημοτικού  Συμβούλου  κ.Τάσου Δέσκου  (που  επιβεβαιώνονται
και από τις σχετικές αναφορές στο φύλλο συμβάντων της Π.Υ.
Μεγάρων) είχαν βάση, σε αντίθεση με  τους τότε καθησυχαστι-
κούς ισχυρισμούς της Υπηρεσίας σας.

Καθώς οι συστάσεις για την ολιγόμετρη μεταφορά του Μ/Σ
σε αδρανές έδαφος δεν υιοθετήθηκαν εγκαίρως από την Υπη-
ρεσία σας το απευκταίο δυστυχώς δεν αποσοβήθηκε…

Η ωμή πραγματικότητα  μάλιστα  δείχνει  ότι,  δυστυχώς  και
φέτος, άλλα 23 συνολικά στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής
έκτασης  κάηκαν  από  πυρκαγιά  που  θα  είχε  αποφευχθεί  αν
είχαν ληφθεί νωρίτερα αυτές οι απαραίτητες εργασίες της ολιγό-
μετρης μεταφοράς  του Μ/Σ που,  εγκαίρως και  επισήμως, σας
είχαν υποδειχθεί. «Θεωρώ απαραίτητο και αναγκαίο για λόγους
ασφαλείας ο εν λόγω Μ/Σ να μεταφερθεί 100 μέτρα δυτικότερα
στην ίδια κατεύθυνση που συνεχίζεται το δίκτυο χαμηλής τάσης
σε σημείο που το έδαφος είναι αμμώδες», επισήμαινε αυτολεξεί
στη σχετική επιστολή του ο Τάσος Δέσκος, που εκτός των προ-
αναφερόμενων ιδιοτήτων του είναι και ιδρυτικό μέλος του Συντο-
νιστικού μας Φορέα.

Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι,  στον  εν  λόγω  λοφίσκο,  χάρη

κυρίως στις  επί περίπου μια  τετραετία επίμονες και μεθοδικές
προσπάθειές μας, πραγματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια η
πολυπόθητη  αναδάσωση  100  στρεμμάτων  που  κάηκαν  το
2008. Μάλιστα  μέχρι  σήμερα,  χάρη  κυρίως στις προσπάθειες
εθελοντών, η αναδασωμένη περιοχή ποτίζεται ανελλιπώς τους
καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου  τα  νεοφυτεμένα δενδρύλλια
να  καταφέρουν  να  επιβιώσουν  από  τη  θερινή  ξηρασία  και  να
μπορέσει  έτσι  να  ξαναπρασινίσει  ο  περιαστικός  λόφος  του
Περάματος  για  να  παραδοθεί  στις  επόμενες  γενιές  όχι  μόνο
αλώβητος αλλά ει δυνατόν και σε καλύτερη κατάσταση.

Αποτελεί λοιπόν αν μη τι άλλο πικρή ειρωνεία, από τη μία
να μεγαλώνουμε με φροντίδα και κόπο τα μικρά δενδρύλλια και
από την άλλη, δίπλα τους ακριβώς, να καίγονται άλλα μεγάλα
πεύκα 20 - 30 ή ακόμα και περισσοτέρων ετών.

Μετά την έστω και καθυστερημένη συμμόρφωση της Υπη-
ρεσίας  σας  στις  εκκλήσεις  μας,  σας  γνωστοποιούμε  ότι,  ως
Συντονιστικός  Φορέας  των  Συλλόγων  για  την  προστασία  του
Βουρκαρίου δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε  τις νομικές ενέρ-
γειες καθώς δεν μας ενδιαφέρει η τιμωρία των υπευθύνων για
παραλείψεις ή αμέλειες αλλά η αποκατάσταση του περιβάλλο-
ντος και μόνο.

Στο  ίδιο πλαίσιο, σας προτείνουμε να δείξετε  την ανάλογη
κοινωνική  ευαισθησία και  να γίνετε ανάδοχοι  της νεοανακηρυ-
χθείσας αναδασωτέας περιοχής των 23 καμμένων στρεμμάτων,
αναλαμβάνοντας  τον  καθαρισμό,  την προμήθεια  δενδρυλλίων,
την φύτευση και, μαζί με τη δική μας αρωγή, τη διαφύλαξη και
προστασία του λόφου του Περάματος.

Επισημαίνουμε δε, ότι ο λόφος αυτός αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα του υγροβιοτόπου των Μεγάρων, για τον οποίο ως
γνωστόν,  υπογράφτηκε  προσφάτως  από  τον  Υπουργό  Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος με σκοπό την προστασία και την ανάδειξή του,
που χαρακτηρίζει την περιοχή του υγροβιότοπου (συμπεριλαμ-
βανομένου και του περιαστικού λόφου Περάματος) ως «Περιφε-
ρειακό Πάρκο».

 A Aπό Συντονιστικό Φορέα Προστασίας Βουρκαρίουπό Συντονιστικό Φορέα Προστασίας Βουρκαρίου
ΞΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Μεταφέρθηκε μετασχηματιστής της ΔΕΗ 
Που είχε προκαλέσει πυρκαγιές στην

Αγία Τριάδα Μεγάρων 

HΔιεύθυνση Αλιείας της Περιφέ-
ρειας Αττικής ενημερώνει ότι
στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώ-

σεων έναντι της Διεθνούς Επιτροπής
για τη Διατήρηση των Θυννοειδών και
προκειμένου να εφαρμοσθεί η Σύσταση
που αφορά διαχειριστικά μέτρα για τον
ξιφία της Μεσογείου, το χρονικό διάστη-
μα 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου
2014, κάθε αλιευτική δραστηριότητα
που αφορά στο είδος ξιφίας Μεσογείου
θα διακοπεί.

Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση αυτή,
κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστη-
μα:

Αναστέλλονται όλες οι Αποφάσεις
χορήγησης ειδικών αδειών σε αλιευτικά
σκάφη για την αλιεία του είδους ξιφίας

Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες,
καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων
ξιφία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το
αργότερο έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρί-
ου και ώρα 24.00΄

Τα Ημερολόγια Αλιείας - Δηλώσεις
Εκφόρτωσης πρέπει να έχουν υποβλη-
θεί αμέσως μετά την τελευταία αυτή
εκφόρτωση

Τα ΗΑ-ΔΕ πρέπει να έχουν θεωρηθεί

από τις Λιμενικές Αρχές και να διαβιβα-
σθούν στη Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρ-
μογών το αργότερο έως και την Τετάρτη
01.10.2014 

Με την προϋπόθεση τήρησης των
παραπάνω αναφερόμενων μπορεί να
γίνεται η διακίνηση και εμπορία ξιφία
που προέρχεται από σκάφη με ελληνι-
κή σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2014,
μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλι-
ευθεί μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρί-
ου 2014

Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία
θα μπορούν να διατίθενται προς πώλη-
ση με το χαρακτηρισμό ‘‘νωπός’’ το
αργότερο έως και την Κυριακή
05.10.2014

Όλοι οι εμπλεκόμενοι
παρακαλούνται να φροντί-
σουν για την πιστή εφαρμο-
γή των ανωτέρω.

Σχετικό νομοθετικό πλαί-
σιο:

Το Π.Δ. 87/87 για την προ-
στασία του ψαριού του
είδους Ξιφίας

Η αριθμ. 13-04 σύσταση
της Διεθνούς Επιτροπής για
τη Διατήρηση των Θυννοει-
δών του Ατλαντικού (ICCAT)

Το με αριθμ. πρωτ.
7432/118586/26.09.2014 έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληρο-
φορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα
Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας
της Περιφέρειας Αττικής:

Η Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής Η Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 
Ενημερώνει για τη διακοπή κάθε δραστηριότητας 
σχετικά με τον ξιφία Μεσογείου 

Π.Ε Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα
Αθηνών (τηλ.: 213-2005188)
Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Διο-

νύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-
Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκόπουλου
Μεσογαίας, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βρι-
λησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου,
Λυκόβρυσης & Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν.
Ιωνίας, Παπάγου & Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέ-
ης & Ψυχικού

Π.Ε Νήσων (τηλ.: 213-1602662)
Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Τροιζηνίας, Κυθήρων,

Αγκιστρίου, Σπετσών, Σαλαμίνας

Π.Ε Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθη-
νών (τηλ.: 210-5561707)
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγάρων,

Ασπροπύργου, Φυλής,  Αγ. Βαρβάρας, Αγίων
Αναργύρων & Καματερού, Αιγάλεω, Ίλιον, Περι-
στερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου .
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Σε κλίμα συγκίνησης και με μηνύ-
ματα αγάπης τελέστηκε η  Ακο-
λουθία του Αγιασμού, από τον

Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ Αθηναγόρα, στο Κέντρο
Εργασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα
Άνω Λιόσια.

Γονείς, παιδιά, μέλη και φίλοι του
σωματείου «Συνεργασία – Δημιουργία »
ξαφνιάστηκαν ευχάριστα από την παρου-
σία του Μητροπολίτη Αθηναγόρα ο οποί-
ος επισκέφθηκε για πρώτη φορά  το
Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων και
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που εδρεύει
στα Άνω Λιόσια και αριθμεί 952 μέλη εκ
των οποίων τα 200 προέρχονται από το
Δήμο Φυλής.

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας έδειξε
έντονο ενδιαφέρον για τις δραστηριότη-
τες του σωματείου και αφού ξεναγήθηκε
από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ρεθυμιωτά-
κη στην έκθεση με τις χειροτεχνίες των
παιδιών με ειδικές ανάγκες, δεσμεύτηκε
να επανέλθει σύντομα. «Δεν ήξερα ότι
υπάρχετε και δεν φανταζόμουν το έργο

που γίνεται
εδώ. Τώρα που
σας γνώρισα
θα ξανάρθω,

είστε δίπλα στην έδρα μου και έρχομαι
συχνά στην περιοχή, θα τα πούμε σύντο-
μα» είπε στον κ. Ρεθυμιωτάκη ο Σεβα-
σμιότατος Αθηναγόρας. 

Γιώργος Ρεθυμιωτάκη
«Η αναπηρία δεν είναι αδυναμία είναι

δύναμη. Αυτό που έχει σημασία είναι να
θέλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί »

«Η αναπηρία δεν είναι αδυναμία είναι
δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε πολύ
περισσότερα πράγματα. Αυτό που έχει
σημασία αυτή τη στιγμή, είναι να θέλουμε
να δουλέψουμε όλοι μαζί κι εμείς θέλου-
με» απάντησε ο κ. Ρεθυμνιωτάκης. Ο
πρόεδρος του σωματείου ανακοίνωσε
στα μέλη του ότι εξασφάλισε χορηγία και
τις επόμενες ημέρες θα δοθούν στα παι-
διά του σωματείου λάπτοπ ενώ μοίρασε
σε όλους τους καλεσμένους που παρέ-
στησαν στον αγιασμό, το «βιβλίο της
ζωής» που έγραψαν και ζωγράφισαν τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες και περιέχει
κείμενα και ποιήματα με μηνύματα αγά-
πης και αισιοδοξίας.  

Στην εκδήλωση παρέστη κι ο
 Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου

Εργασίας κ. Ρέμος με ειδικό κλιμάκιο 

Από την πλευρά του Δήμου Φυλής
παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Υγείας  κ. Γιώργος Αντωνόπουλος.  Ο
γιατρός εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο
Χρήστο Παππού, αφού ξεναγήθηκε στην 

έκθεση με τις χειροτεχνίες των παι-
διών,  χαρακτήρισε το έργο που γίνεται
στο Κέντρο Εργασίας Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες πολύτιμο και δεσμεύθηκε για την
ουσιαστική στήριξή του. 

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και
φίλος του φορέα και  Ειδικός Σύμβουλος
του Υπουργείου Εργασίας κ. Ρέμος με
ειδικό κλιμάκιο. 

Αγιασμός στο Κέντρο Εργασίας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες στα Άνω Λιόσια

Δέσμευση του Αναπληρωτή Δημάρχου Υγείας 
Γ. Αντωνόπουλου για έμπρακτη στήριξη του Κέντρου 

Άδεια από το ΘΡΙΑΣΙΟ 
Νοσοκομείο για τη 
διοργάνωση σεμιναρίου 

Ζητεί το Ινστιτούτο Υγείας 
του Παιδιού ‘’ΑΛΚΥΟΝΗ’’

Επιστολή προς τον Διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου,
Α. Λιόση, απέστειλε η Δ/ντρια Κοινωνικής και Αναπτυξια-
κής  Παιδιατρικής  του  Ινστιτούτου  Υγείας  του  Παιδιού
ΑΛΚΥΟΝΗ,  Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου, ζητώντας την
άδεια  για  τη  διοργάνωση  ενός  σεμιναρίου  με  θέμα  τον
μητρικό  θηλασμό.  Η  κα  Αντωνιάδου-Κουμάτου  αναφέρει
επίσης  τα  ιδιατέρως θετικά βήματα που  έχουν  γίνει  απο
πλευράς του νοσοκομείου ως προς την περίθαλψη βρε-
φών.

Η σχετική επιστολή 
Αρ. Πρωτ. 2587
Αθήνα, 1/10/2014

Προς Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας- Θριάσιο
Λεωφόρος Γ. Γεννηματά Μαγούλα, 19018

Αξιότιμε κύριε Α. Λιόση,
Η  «ΑΛΚΥΟΝΗ:  Εθνική  Πρωτοβουλία  Προαγωγής  του
Μητρικού Θηλασμού» πρόκειται το επόμενο διάστημα να
διοργανώσει ένα σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού στην Αττι-
κή.
Γνωρίζοντας ότι το μαιευτικό τμήμα του Νοσοκομείου σας
έχει  ήδη  κάνει  πολλά  βήματα  ως  προς  τη  διαδικασία
πιστοποίησής του ως Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο,
θα θέλαμε να συντελέσουμε στην προσπάθεια αυτή με τη
διοργάνωση ενός σεμιναρίου για το θηλασμό στο νοσοκο-
μείο σας.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε την άδεια γι’ αυτή
τη διοργάνωση καθώς και την παραχώρηση του αμφιθεά-
τρου του νοσοκομείου σας για το σκοπό αυτό.

Με τιμή 
Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου
Αναπτυξιακή παιδίατρος
Δ/ντρια  Κοινωνικής  και  Αναπτυξιακής  Παιδιατρικής,
Ινστιτούτο  Υγείας  του  Παιδιού-  Υπεύθυνη  έργου
ΑΛΚΥΟΝΗ.

Υπόσχεση του Μητροπολίτου Αθηναγόρα να επισκεφθεί πολύ σύντομα  
τα παιδιά και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Σωματείου

ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτη-
κε με τρία πρώτα βρα-

βεία (GOLD) στον διαγωνισμό των
Health & Safety Awards για την
ανάδειξη των βέλτιστων πρακτι-
κών στo νευραλγικό θέμα της Υγι-
εινής & Ασφάλειας στον εργασιακό
χώρο. Η σχετική εκδήλωση διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από την Boussias
Communications και το περιοδικό
Plant Management, υπό την αιγί-
δα του ΣΕΒ και την υποστήριξη
του ΕΛΙΝΥΑΕ και του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

Τα τρία πρώτα βραβεία αφο-
ρούσαν τις κατηγορίες Πετρέλαιο
& Πετροχημικά, Πρωτοβουλίες
Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης, και Βελτίωση Απόδο-
σης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, μετά από υποβολή
αντίστοιχων προτάσεων από την Δ/νση Υγιεινής, Ασφά-
λειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίες αξιολογήθηκαν online
από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής (Ακαδημαϊκή Κοινό-
τητα, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, Κρατικών Φορέ-
ων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα).

Ακόμη, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε ο ΠΑΣΕΠΠΕ
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος) στο Ευγενίδειο Ίδρυμα  και  παρουσία του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής κ. Μανιάτη, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρα-
βεύτηκε για άλλη μια φορά με το 3ο βραβείο στην κατηγο-
ρία Οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέμα-
τα.

Η διάκριση αυτή αφορούσε την ανάπτυξη, εφαρμογή
και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος

σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ως
μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής του για Βιώσιμη
Ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, η διάκριση στηρίχθηκε στα κύρια χαρακτη-
ριστικά και πλεονεκτήματα της οργάνωσης και διοίκησης
του Ομίλου για τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η διαρ-
κής μέτρηση και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντι-
κών επιδόσεων, η δημοσιοποίηση αυτών σε όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη, ο καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων
και η ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων, η συνεπακόλουθη
αποδοχή και η αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινω-
νίες.

Στην Επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν εκπρόσωποι
Κρατικών φορέων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Ιδιωτικού Επιχειρη-
ματικού Τομέα με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα
θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ τα κριτήρια αξιολό-
γησης αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος).

ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
-  Στον διαγωνισμό των Health & Safety Awards 
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Με  καλό  φαγητό,
τραγούδι  χορό  και
πολύ  κέφι,  γιόρτα-

σαν  την  Παγκόσμια  μέρα
των  Ηλικιωμένων  τα  μέλη
του  ΚΑΠΗ  Ζεφυρίου,  το
μεσημέρι  της  Τετάρτης  1η
Οκτωβρίου. 
Κοντά  τους  βρέθηκαν  για
να  τους  δώσουν  θερμές
ευχές και τη διαβεβαίωση ότι
η Διοίκηση του Δήμου Φυλής
θα  στηρίξει  ολόπλευρα  το
θεσμό,  ο  Πρόεδρος  του
ΚΑΠΗ  Δαυίδ Μαύρος, 

η αναπληρωτής Δήμαρχος
Κοινωνικής  Πολιτικής  Τζένη
Μπάρα  και  άλλα  μέλη  του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ανά-
μεσα  στις  εκλεκτές  παρου-
σίες  ο  πρώην  Δήμαρχος
Ζεφυρίου  Γιάννης  Λάππας
και η ευργέτιδα  Ελένη Γου-
ναλάκη  στην  δωρεά  της
οποίας  και  του  αείμνηστου
συζύγου  της  Κωστή  Γουνα-
λάκη, οφείλεται,  η ανέγερση
της  φιλόξενης  στέγης  του
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου. 

Γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα
Ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

Εργαστήρια αρχαίου δράματος ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ
16:00-20:00
διάρκεια: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

“H φωνή των ανθρώπων” με την ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ

ΦΩΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
16:00 -20:00

"Παράδοση κατ'οίκον" με την ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΗ
19:00-21:00
διάρκεια: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

“Τι είναι η μουσική;” με τον ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
13:00-17:00
διάρκεια: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Δεκαπέντε σεμινάρια κινηματογράφου με τον ΓΙΩΡΓΟ
ΚΟΡΡΑ

Πρώτος κύκλος ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τρίτος κύκλος ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
20:00-23:00

Σύγχρονος Χορός και Μουσική με την ΕMMANOYEΛA
KOΡKH

και τους μουσικούς Χρήστο Ροζάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο
και Σταύρο Πυλιχό

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα και Παρασκευή 
20.00- 22.00

“Μάθημα τραγουδιού και μουσικής για σχετικούς και άσχε-
τους” με την ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
20:00-22:30
διάρκεια: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Εργαστήρι παραδοσιακών χορών με τον ΑΝΔΡΕΑ ΣΕΓΔΙΤΣΑ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
πληροφορίες, εγγραφές mastrokapelas@yahoo.gr

ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ BAUMSTRASSE
Εργαστήρια αρχαίου δράματος

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ
- ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ 16:00-20:00

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΟΔήμος Φυλής σε συνερ-
γασία  με  το Υπουργείο
Παιδείας  και  Θρησκευ-

μάτων  (διά  της Γενικής Γραμμα-
τείας  Διά  Βίου  Μάθησης  και  το
Ιδρυμα  Νεολαίας  και  Διά  Βίου
Μάθησης)  συνεχίζουν  επιτυχώς
τη  λειτουργία  του  Κ.Δ.Β.Μ  του
Δήμου Φυλής στο οποίο θα υλο-
ποιηθούν  εκπαιδευτικά  προ-
γράμματα  Γενικής  Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με  εκπαιδευτικές δρά-
σεις  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή
24 Οκτωβρίου 2014

Οι  εγγραφές  ξεκινούν  σήμερα
Τετάρτη    1  Οκτωβρίου  και  θα
ολοκληρωθούν  την  Παρασκευή
24  Οκτωβρίου 2014.  
Τα προσφερόμενα προγράμμα-
τα  μπορούν  να  παρακολουθή-
σουν ενήλικες κάθε εθνικής προ-
έλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 
Για  την  ένταξη  των  ενδιαφερο-
μένων  στα  τμήματα  απαιτείται  η
συμπλήρωση  σχετικής  αίτησης
και  η  υποβολή  φωτοτυπίας  της
αστυνομικής ταυτότητας. 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-
ση»  του  Υπουργείου  Παιδείας
και Θρησκευμάτων με τίτλο Πρά-
ξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
–  Προγράμματα  Εθνικής  Εμβέ-
λειας  &  Προγράμματα  Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά
Βίου  Μάθησης  –  Προγράμματα
Εθνικής  Εμβέλειας  &  Προγράμ-
ματα  Τοπικής  Εμβέλειας»  ΑΠ8,
που  συγχρηματοδοτούνται  από
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους .
Γενικές  πληροφορίες  για  το
πρόγραμμα: 2102473733
Για πληροφορίες  και  εγγραφές
απευθυνθείτε στα εξής σημεία:

Άνω Λιόσια
Πρωϊνές ώρες (08:00 – 15:00)

Κοινωνική Υπηρεσία, Δημαρ-
χείου 11 Β

Υπεύθυνη αιτήσεων: Λίτσα
Κοσμά – τηλ. 2102473733

Απογευματινές ώρες: (17:00
-21:00) Ωδείο Άνω Λιοσίων,
Δημαρχείου 6

Ζεφύρι
Ωράριο (08:00 – 15:00)

Πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου 
Υπεύθυνοι αιτήσεων: 
Ιωάννης Πήλιουρας 
& Δέσποινα Πέτρου

Φυλή (Χασιά)
Ωράριο (08:00 – 14:00)

Πρώην Δημαρχείο Φυλής
Υπεύθυνη Αιτήσεων: 
Ελένη Λιάκου
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ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ 11 Π.Μ. 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ

ΑΝΕΡΓΟΥΣ
• ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ

751 ΕΥΡΩ

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

• ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΔΡΑ : ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ)

ΤΗΛ. – FAX : 2105540009 E-mail :  HYPER-
LINK “mailto:somatota@gmail.com” 

Kάλεσμα 

Η κυβέρνηση από κοινού με τη Δημοτική
Αρχή μεθοδεύουν την απόλυση 213 εργαζομέ-
νων από το Δήμο Ασπροπύργου και την εκχώ-
ρηση μιας σειράς υπηρεσιών – φιλέτων στους
επιχειρηματικούς ομίλους. 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα:άλλοι 213 εργαζό-
μενοι στην πόλη να βγουν στην ανεργία,

το άγριο χαράτσωμα των δημοτών καθώς οι ιδιω-
τικοποίημένες υπηρεσίες θα σημάνουν νέα φορο-
επιδρομή  μέσω    ανταποδοτικών  τελών  για  να
μπορούν  οι  επιχειρηματίες  να  εξασφαλίζουν
κέρδη,
το  κλείσιμο  και  την  υποβάθμιση  μιας  σειράς
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα λεγόμενα τους περί πλαστών δικαιολογη-
τικών είναι παραμύθια. Ο  έλεγχος  αφορά  τον
επανέλεγχο των διαδοχικών συμβάσεων. Οι εργα-
ζόμενοι  ΙΔΑΧ,  που  δούλευαν  στους  Δήμους  με
«εντολή Δημάρχου» ή και με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου,  ανασφάλιστοι  και  απλήρωτοι  τις
περισσότερες φορές δεν μπορεί να είναι υπόλογοι
για την κατάσταση αυτή. Κυβέρνηση και δημοτική

αρχή  το παίζουν «οσίες παρθένες» και μας κου-
νούν  το  δάκτυλο    ενώ  έχουν  την  αποκλειστική
ευθύνη. 

Είναι ψεύτες και υποκριτές!!!

Σε  έκτακτη  γενική  συνέλευση  των  εργαζομένων
σήμερα 1 Οκτώβρη 2014 αποφασίσαμε στη στάση
εργασίας  αύριο  Πέμπτη  2  Οκτώβρη  2014,  που
έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, από τις 12 το μεσημέρι
έως τη λήξη του ωραρίου, να γίνει συγκέντρωση –
συλλαλητήριο  στις  13:00  μ.μ.,  στο  Δημαρχείο
Ασπροπύργου. 

Καλούμε Σωματεία εργαζομένων, λαϊκές επι-
τροπές, συλλόγους, επιτροπές ΙΔΑΧ των
δήμων, κάθε απλό εργαζόμενο να σταθεί στο
πλευρό μας, παίρνοντας μέρος στη συγκέ-
ντρωση – συλλαλητήριο για να συντονίσουμε
τον κοινό μας αγώνα.

Οι απολύσεις και η ανεργία μας αφορούν όλους.
Μας θέλουν άνεργους ή μισοεργαζόμενους, εργα-
ζόμενους - σκλάβους ή 5μηνίτες για να πετύχουν
την ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου. Φτάνει
πια. Η σταθερή δουλειά, η δουλειά με δικαιώματα
δεν μπορεί να θεωρείται άπιαστο όνειρο.

Για να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθε-
σιμότητα.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους -
χωρίς όρους και προϋποθέσεις

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

EΩΣ ΤΙΣ 8/10
Αιτήσεις μετάταξης
δημοτικών αστυνομικών 
Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου οι δημοτικοί αστυνομικοί,

που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς και όσοι έχουν
τοποθετηθεί με πράξη προσωρινής τοποθέτησης,
καλούνται να υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Προσω-
πικού των δήμων στους οποίους κατείχαν οργανική
θέση, αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς
που επιθυμούν να μεταφερθούν και τη σειρά προτί-
μησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, που δεν περιλαμβάνονται
στα προσωπικά τους μητρώα.

Επισημαίνεται ότι όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν
αίτηση μετάταξης ή υποβάλλουν αίτηση χωρίς θέση
προτίμησης ή και αίτηση με περιορισμένο αριθμό
θέσεων και τελικά δεν καταλάβουν κάποια απ' αυτές
λόγω μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι
τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προ-
θεσμίας οι αρμόδιες Διευθύνσεις συντάσσουν πίνα-
κες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλουν στο
ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στον υπολογισμό της
βαθμολογίας των συμμετεχόντων.

Διαβεβαιώσεις 
Ε. Χριστοφιλοπούλου 
για νομοτεχνικές αλλαγές 
στο ν/χ περί πιστοποιητικών

Νομοτεχνικές αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν
τον επανέλεγχο των πιστοποιητικών των δημοσίων
υπαλλήλων που «θα απαντούν στις αιτιάσεις περί
πογκρόμ στο Δημόσιο» υποσχέθηκε να φέρει η υφυ-
πουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφι-
λοπούλου σε παρέμβασή της στην Επιτροπή Δημό-
σιας Διοίκησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της
αρχής από τους βουλευτές της ΝΔ  και του ΠΑΣΟΚ,
ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε.

Στην επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου
για την ανοικτή χρήση των δημοσίων εγγράφων,
όπου περιλαμβάνονται και οι επίμαχες διατάξεις,
συνεχίστηκε η αντιπαράθεση της κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης, κυρίως επί των στοχεύσεων του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
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"ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2014" ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ένα τριήμερο παράδοσης στις Παλαιές Αποθήκες 

της Ελαιουργικής 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ‘’ΤΙΤΑΝ ΑΕ’’ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις 
των αρχαίων Ελλήνων» 

Οι αρχαίοι ‘Έλληνες παρακολουθούσαν περιπετειώδεις μύθους  στον κινηματογράφο, είχαν υπηρέ-
τριες – ρομπότ που σέρβιραν κρασί και έβαζαν στην πόρτα τους συναγερμό. Αυτές και άλλες από τις
«σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», μέρος της κινητής έκθεσης του Μουσείου

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά, θα φιλοξενήσει το Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπου-
λος» από 9 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Η έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, στις 19.00, διοργανώ-
νεται με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας και την υποστήριξη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της

ετήσιας έκθεσης-θεσμού που υλοποιεί στην Ελευσίνα προς τιμή του αείμνηστου Λεωνίδα Κανελλόπουλου, επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας.
Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σχετικά άγνωστη πτυχή της τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων και να δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα, μέσω λειτουργικών

ομοιωμάτων όπως ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος, και το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη, και σύγχρονων οπτικοακουστικών
μέσων, να ανακαλύψουν τις ομοιότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με αυτή της αρχαίας Ελλάδας. 

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ώστε να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των μηχανισμών, ενώ κάποια από αυτά είναι διαδραστικά. Η έκθε-
ση είναι ταξινομημένη σε ενότητες και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες πρακτικές της Παιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής.  

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο Ελευ-
σίνας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 65 615).

- Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απόγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.- Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απόγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.
- Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.- Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

Συρρίκνωση και αφανισμός 
σε μια χώρα - δύναμη στη ναυτιλία 

Κι ενώ ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα
η οποία είναι πρώτη δύναμη παγκοσμίως στη ναυτιλία
απειλείται με συρρίκνωση και αφανισμό  στη γειτονική
Τουρκία οι επισκευές ‘’ανθίζουν’’. 

Την τελευταία διετία  χώρες σε όλη τη Μεσόγειο επεν-
δύουν στη ναυπηγοεπισκευή, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα την Τουρκία, η οποία στα παράλιά της έχει κατα-
σκευάσει  περισσότερα από 100 ναυπηγεία τα οποία
ειδικεύονται  σχεδόν αποκλειστικά στις επισκευές.  Ορι-
σμένα από αυτά ανήκουν στον κρατικό φορέα. H
Turkish Shipbuilding Industry Inc είναι μια holding com-
pany υπεύθυνη για όλες τις ναυπηγοεπισκευές του κρα-
τικού φορέα.

Μετά από πέντε χρόνια η  προσφορά  πλοίων προς
επισκευή θα αυξηθεί κατακόρυφα και για αυτό ο κλάδος
αυτός παρουσιάζει άνθιση στις χώρες της Μεσογείου
πλην της Ελλάδας!  Υποψήφια  κράτη  για επενδύσεις
από τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι η Τουρκία, η Ιτα-
λία, η Μασσαλία η Βουλγαρία, η Αλβανία,  και η Κίνα.

Παλότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιά από τις
απαντήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών είχε καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι η Ναυπηγοεπισκευατική Ζώνη
(ΝΕΖ)  δεν είναι ανταγωνιστική, και  «ο κύριος λόγος
που δεν χρησιμοποιείται από τις ναυτιλιακές εταιρείες
σε ποσοστό 83% είναι ο χρόνος παράδοσης και το
κόστος. Έτσι, πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες του
χώρου σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις
στο εξωτερικό». 

«Οι γείτονες Τούρκοι, Ρουμάνοι, Ιταλοί, κατάφεραν
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουν τον 

τομέα της ναυπηγοεπισκευαστικής
δραστηριότητας στη χώρα τους, σε
βαθμό που κανείς δεν μπορούσε να
φανταστεί. Μήπως έχουν καλύτερη
τεχνογνωσία, ή περισσότερη εργατικό-
τητα ή μεγαλύτερο εμπορικό στόλο;
Όχι. Έκαναν όμως επενδύσεις και
απαλλάχτηκαν από την γραφειοκρατία. 

Οι Ιάπωνες έχουν αξιόλογα ναυπη-
γεία παρότι οι εργατικοί μισθοί δεν είναι

χαμηλοί.
Έχουν όμως πολύ καλή ποιότητα υπηρεσιών και

εργασιών έτσι προσέλκυσαν πολλούς Έλληνες πελά-
τες. 

Επιπλέον, κανένας δεν αμφιβάλλει για την φιλοπατρία
των Ελλήνων, καθώς  οι Έλληνες εφοπλιστές  θα προ-
τιμήσουν να επισκευάσουν τα πλοία τους στην πατρίδα
τους, εφόσον αυτό είναι οικονομικά συμφέρον και έχουν
διαμορφωθεί οι απαιτούμενες συνθήκες», ανέφερε σε
μια ενδιαφέρουσα επιστολή του ο πρόεδρος του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου (Ένωσης) Ναυτικών Πρακτόρων και
Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων, Θ. Θεολογίτης .

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Από τον προπονητή της Μικτής Νέων Λινάρδο
Αποστόλη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές
όπως την Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 16:15 να
βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου
για προπόνηση ( να φέρουν άσπρο μπλουζάκι ).

ΝΕΟΙ
Λιόλιος Κ(Αίας Παραλίας).
Λάλλας(ΠΑΟΚ 
Χόντος, Μιχαήλης,Αναστασίου(Ν. Πέραμος)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός) 
Μικρός Αν.(Αγίοι Ανάργυροι)
Ιωάννου, Παλαβός Ι.Κοκαβέσης(Ακράτητος) 
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Ζανέσης,

Σαββίδης, Μανάφας(Λέων)
Σοφιανίδης,Κομιώτης(Δύναμη Ασπροπύργου)
Μαυρίδης, Κεσόβ, (Πυρρίχιος)
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων) 
Λογοθέτης(Παν/κή Ένωση) 
Λάμψας(Μεγαρικός)
Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας)

ΠΑΙΔΕΣ
Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή

Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές
όπως την Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 15:00 να
βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπυργου
για προπόνηση . 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ  ΜΙΚΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Πρόεδρος στην
Ένωση Νέας

Περάμου Μεγάρων
η Ντιάνα 

Κοροβέση

Νέο διοικητικό συμβού-
λιο στην Ένωση Νέας
Περάμου Μεγάρων μετά
τις εκλογές της 28ης
Σεπτεμβρίου.

Πρόεδρος: Αδαμαντία
Κοροβέση

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης
Μπορμπόκης

Γενικός Αρχηγός: Νικό-
λαος Ασημόπουλος

Βοηθός: Νικόλαος Ράμ-
μος

Γραμματέας: Ιωάννης
Μπούρας

Βοηθός: Μάριος Τσουκα-
λάς

Ταμίας: Δημήτριος
Κυριακού

Βοηθός: Παύλος Καπέ-
τσης

Έφορος Ανδρικού: Παύ-
λος Καπέτσης

Βοηθός: Νικόλαος Ράμ-
μος

Έφορος Εφηβικού:
Δημήτρης Κυριακού

Έφορος Παιδικού:
Φάνης Γκότσης

Βοηθός: Νίκος Σηφάκης
Έφορος Junior: Ιερόθεος

Δουμένης

Η Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Νέας Περάμου
Μεγάρων αποφάσισε παμ-
ψηφεί και έδωσε στον
απερχόμενο πρόεδρο Θεό-
δωρο Μιχάλαρο τον τίτλο
του Επιτίμου Προέδρου
του Συλλόγου.

ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΖΕΦΥΡΙΟΥ

"Εύχομαι στους ποδοσφαιριστές της Α.Ε.Ζεφυρίου ότι
καλύτερο,  τους  ευχαριστώ  για  την  άψογη  συνεργασία
έναν  έναν  ξεχωριστά  και  ιδιαίτερα  τα παιδιά που προ-
σπάθησαν πέρυσι αλλά και φέτος με το ήθος τους, την
ειλικρίνια,  το  πάθος  και  την  σύμπνοια  να φτάσουν  την
ομάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει. Ως έναν βαθμό το
καταφέραμε και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί.
Να  ευχαριστήσω  για  την  βοήθεια  τους  όλους  τους

συνεργάτες μου (περσινούς και φετινούς) ιδιαίτερα τους
Κους Βιδιακίτη Βασίλη, Παναγιώτη Βασιλείου και Γεώρ-
γιο Κιούπη καθώς και τον φίλο Κο Κοτσαρίδα Αθανάσιο
για την πολύτιμη βοήθεια του σε όλους τους τομείς.
Τέλος θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα πως το ποδόσφαι-

ρο είναι ενα αθλημα το οποίο παίζεται ΜΟΝΟ μέσα στο
γήπεδο, ότι γίνετε έξω απο αυτό κάνει ΚΑΚΟ στο ποδό-
σφαιρο και σε όσους το αγαπούν.
Το ήθος, το πάθος και η ειλικρίνια είναι αυτά που πρέ-

πει  κάθε  ποδοσφαιριστής  να  κουβαλά  στις  αποσκευές
του.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ:  Ήττα του Πανελευσινιακού απο την ΑΕΚ...

Για το τουρνουά των Αισχυλείων ο Πανελευσινιακός γνώρισε την ήττα απο την
ΑΕΚ με σκόρ 68-79.

Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα οι Βασιλόπουλος και
Μάρεϊ με 15 πόντους ενώ για την ΑΕΚ ο Σάκοτα με 14.

Στη δεύτερη μέρα του Τουρνουά αύριο η ομάδα της Ελευσίνας θα αντιμετωπί-
σει τον Κολοσσό Ρόδου στις 20:30.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 17-18, 16-21, 13-14.
Πανελευσινιακός: Βασιλόπουλος 15(5), Αβραμίδης 7(1), Μάρεϊ 15, Ρόμπινσον

9(1), Αθανασούλας 3(1), Ιωάννου 6, Καλλές 3, Μάρκοβιτς 10(1), Αντωνάκης.
ΑΕΚ :Παπαντωνίου 4, Κάιλς 10(1), Σάκοτα 14(4), Κασελάκης 10(2), Πολυτάρ-

χου 6(1), Ράϊτ 8(2), Γκούντριτζ 8, Γουίλιαμσον 7, Καμπερίδης 4, Παπαδιονυσίου
2, Τσιάκος 2, Σαρικόπουλος 4.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014 και
ώρα 08:15, στο κλειστό γήπεδο της

Νέας Περάμου θα γίνει επιλογή 
αθλητών για επιλογή του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος της
Ε.Ο.Κ. Οι αθλητές γεννημένους το έτος

2001.Το κάθε σωματείο πρέπει
να στείλει μέχρι (τρεις 3) αθλητές

Τα Σωματεία της Ένωσης:AO
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ, ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Α.Ο.Κ., Ο.Κ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
Γ.Α.Σ.”ΕΛΕΥΣΙΣ”, ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ-ΜΕΓΑΡΩΝ, ΝΕΑΝΙΚΗ

ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, Γ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ.

Ο Γ.ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ

Ο Γιώργος Αδάκτυλος είναι ο νέος τεχνικός της ΑΕ
Ζεφυρίου  μετά την παραίτηση του Νίκου Τσάμογλου.
Ο 46χρονος τεχνικός  είναι αυτός που θα καθοδηγή-
σει την ομάδα στην συνέχεια του πρωταθλήματος. 

Ο έν λόγω έπιασε αμέσως δουλειά. Εχει εργαστεί σε
Ζωφριά, Ακράτητο, Εθνικό Πανοράματος, Αστέρα
Ανω Λιοσίων, ΔΑΣΑΛ, και Αχαρναικό.

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ
ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι διαι-
τητές και κριτές των αγώνων της
ΕΣΚΑΝΑ που επαναορίστηκαν μετά
και τις αναβολές των αγώνων 01-06
Οκτωβρίου. Αναλυτικά :

ΤΡΙΤΗ 07.10.14

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 21.30 ΠΡΩΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ε Α
Σέλληνας Κατσιμάρδος -Μιχελακά-
κης Δημητρακοπούλου

ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ 20.15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Π Α Φάκωνας Φρα-
γκιαδάκης -Πολίτης Γ Σαμούρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.14

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2O ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΟΥΒΑ 20.30

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΝ Σταγιάνος 

Γερουλάνος Μοσκόβης Παπαδάτος Κουτσομή-
τρος

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.14
Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ 21.45 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΝΕ

ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Αντωνιάδης Αργυρούδης 

Τσιπλακιδης Μοροχλιαδης
Δημακοπουλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.14

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ
2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΓΟΥΒΑ)

21.00 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΣ ΑΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Χρηστίδης Ηλ
Μπούκας Μοσκοβης Παπαδα-
τος Ντεμελης

ΝΕΟ ΚΛ. ΡΕΝΤΗ 21.00 ΑΕ
ΡΕΝΤΗ -ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ Τσά-
τσης Γκανής Ι Καζος Σαλπα

Αυγουλας

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 20.30 ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ Μαγκλογιάννης
Καλαϊτζάκης Καραγεωργοπουλος Μπασουκος
Κουτσομητρος

Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων της ΕΣΚΑΝΑ
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Βαρβιτσιώτης: Δραματικές προβλέψεις 
για αύξηση εισροής μεταναστών

Την δραματική πρόβλεψη-εκτίμηση ότι μέχρι τέλους του
2014 θα έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των μεταναστών που
εισρέουν στην χώρα μας, έκανε στην Βουλή ο υπουργός
Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτης. Όπως είπε «υπολογίζουμε
ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα διασχίσουν τα σύνορά μας
30.000 παράνομοι μετανάστες», σημειώνοντας ότι «το αντί-
στοιχο νούμερο για το 2013 ήταν 9.000».
Μιλώντας  στην  Επιτροπής  Παραγωγής  και  Εμπορίου

της Βουλής για θέματα  του υπουργείου  του και  την ανα-
διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών, ο κ. Βαρβιτσιώτης απέ-
δωσε  την αναμενόμενη αύξηση στις  εξελίξεις στην Συρία
λέγοντας  ότι  «κάθε  μέρα  που  βγαίνει  στην  τηλεόραση
κάποιος  απ’  αυτά  τα  θύματα  των  ισλαμιστών  που  του

κόβουν το κεφάλι, ή κάθε μέρα που εκπέμπεται η είδηση
για ομαδικούς  τάφους ή ομαδικές  εισβολές,  την  επομένη
ακριβώς  μέρα  διπλασιάζεται  η  πίεση  που  αισθανόμαστε
εμείς στα σύνορά μας».
Όσον αφορά τα μέτρα από ελληνικής πλευράς είπε ότι

«έχουμε  μια  επιχείρηση  έρευνας  και  διάσωσης που  έχει
τεράστια  επιτυχία  και  είμαστε  υπερήφανοι  για  αυτό».
«Παρότι  στα νερά της Μεσογείου έχουμε θρηνήσει χιλιάδες
ανθρώπους - δραματικά αλλά λίγα τα περιστατικά τα οποία
είχαμε  στις  θάλασσές  μας  -  παράλληλα  έχουμε  και  έναν
πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων των οποίων απο-
τρέπουμε την είσοδο και ζητάμε από τις τουρκικές αρχές να
τους περισυλλέξουν, πράγμα το οποίο γίνεται», ανέφερε ο
υπουργός,  εκτιμώντας ότι «ως  το  τέλος  του χρόνου,   θα
είναι περίπου 15.000 αυτοί, τους οποίους θα έχουν περι-
συλλέξει οι τουρκικές αρχές μετά από υποδείξεις μας ».

Έξι συλλήψεις και ευρήματα 
της Αντιτρομοκρατικής
Πέντε  Έλληνες,  τέσσερις

άνδρες  (οι  δύο  ηλικίας  26
ετών  και  οι  υπόλοιποι  23
και  30  ετών)  και  μία
25χρονη,  καθώς  και  ένας
30χρονος Αλβανός συνελή-
φθησαν  στην  Αθήνα  στο
πλαίσιο  ερευνών  που  διε-
νεργεί  η  Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. την Πέμπτη.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία

για  τα  -  κατά περίπτωση  -  αδικήματα  των παραβάσεων
σχετικά  με  τις  εκρηκτικές  ύλες,  της  νομοθεσίας  περί
όπλων, της πλαστογραφίας, κλπ.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στον αρμόδιο

Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Κατά  τις  επιχειρήσεις  της Αντιτρομοκρατικής Υπηρε-

σίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

Σε οικία στην Αθήνα, όπου φιλοξενείτο προσωρινά ο
ένας 26χρονος συλληφθείς, καθώς και στην πατρική του
οικία στη Θεσσαλονίκη:
- πλαστό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
- (121) φυσίγγια πυροβόλου όπλου 9 mm ,
- (11) φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
- 16 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρη-

μάτων,
- πτυσσόμενη μεταλλική αστυνομική ράβδος (γκλοπ),
- ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
- δυο φωτοβολίδες πυρσοί,
- δύο δέκτες και ένας πομπός ενεργοποίησης πυροτε-

χνημάτων. 
Σε  δύο  οικίες  του  30χρονου  έλληνα  συλληφθέντα  σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
-πλήρης αμυντική χειροβομβίδα,
-πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάζνικοφ,
-περίστροφο διαμετρήματος 38 mm ,
-5.000 ευρώ,
-αεροβόλο πιστόλι και αεροβόλο τυφέκιο. 
Στην οικία του 30χρονου Αλβανού στην Αθήνα: 
-ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  και  μικροποσότητα  ινδικής

κάνναβης

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ γεννηθείς εις
Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ασπροπύργου

Αττικής, γιος του Σταμάτη και της Μαρίνας, το
γένος Παπαδημητράκη,  και η ΣΟΦΙΑ

ΤΖΕΜΑΝΑΚΗ γεννηθείσα εις Αθήνας, κάτοικος
Αθηνών, κόρη του Γεωργίου και της Ευαγγε-
λίας, το γένος Ζαχαρία, πρόκειται να έλθουν

σε γάμο που θα τελεστει στο δημαρχείο
Ασπροπύργου. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ
Η ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αριθμ.Πρωτ:
381638/01/10/2014                                                    

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσ-
σει ότι στις 10/10/2014ημέρα
Παρασκευή και ώρα
11:00 - 11:30 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής
διεξαγωγής Δημοπρασιών     του
Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατά-
στημα Κων/νου Παλαιολόγου 9,
1ος όροφος, Διεύθυνση Προμη-
θειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί:
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγω-
νισμός για την προμήθεια Ηλε-
κτροτεχνικού εξοπλισμού, για
τις ανάγκες             της Διεύθυν-
σης Ηλεκτρολογικού. 

Προϋπολογισμός: 73.793,85
εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτα-
κόσια ενενήντα τρία ευρώ και
ογδόντα πέντε λεπτά  €
συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται στο 5% του ενδεικτικού προϋ-
πολογισμού                              επί
της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης της προμήθειας
των άρθρων ή του άρθρου που
επιθυμεί να συμμετέχει ισχύος
τεσσάρων (4) μηνών και βεβαιώ-
νεται με την προσκόμιση ισόπο-
σου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας.

Η παράδοση των υλικών από
τον προμηθευτή θα πραγματο-
ποιηθεί εντός τριάντα [30] ημε-
ρών από την υπογραφή της σύμ-
βασης στις αποθήκες Ηλεκτρολο-
γικού του Δήμου               επί της
οδού Αναπαύσεως και Ραζηκό-
τσικα 20. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης
υπερβάσεως της ανωτέρω προ-
θεσμίας (ή της παρατάσεως που
τυχόν θα δοθεί), που αφορά
μέρος της προμήθειας επιβάλλο-
νται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων
27,33,35 της 11389/93 Υπουργι-
κής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Στην δημοπρασία γίνονται
δεκτοί προμηθευτές των ζητού-
μενων ειδών.

Πληροφορίες για την παρα-
πάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από την Διεύθυνση Προμηθειών
& Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρα-
σιών, Αθήνα Τ.Κ. 10438  Κων/νου
Παλαιολόγου 9,   τηλέφωνο επι-
κοινωνίας.: 210 52.28.464  κάθε
εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η δαπάνη της δημοσίευσης
βαρύνει τον Προμηθευτή (σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3801/2009).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος

Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-

ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και
νανοτεχνολογία
12.00 Τηλεπώληση

ashwagandha
13.00 Τηλεπώληση

προϊόντων αδυνατί-
σματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την

μέρα
16.00 Υγεία και νανο-

τεχνολογία
17.00 Μικρό Συναξάρι,
Άγιος Σάββας ο εν
Καλύμνω
17.20 Λέξεις κι έννοι-

ες
17.30 Μ α γ ε ι ρ ε ύ ο -

ντας ελληνικά, Μελιτζα-
νομπουρεκάκια
17.40 Se lever,

προϊόντα ομορφιάς
18.00 Τηλεπώληση

προϊόντων αδυνατί-
σματος
19.00 Se lever,

προϊόντα ομορφιάς

19.20 Ιερά Μονή
Αναλήψεως Σωτήρος,
Συκέα Ελασσώνος

20.00 Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: Γιαννικάκης
Θέμης, Καρδιά και
αθλητισμός

20.30 Αρχαιολογικές
ξεναγήσεις στις Κυκλά
δες, 
Η αρχαία Μήλος, Κίμω-
λος, Σέριφος, Ανάφη,
Φολέγανδρος

21.00 Se lever,
προϊόντα ομορφιάς

21.20 Business
χωρίς σύνορα

23.30 Se lever,
προϊόντα ομορφιάς

00.00 Democracy
Now

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Υπερθέαμα κατά τη διεθνή αεροπορική 
επίδειξη Athens Flying Week 

ΗAthens Flying Week 2014 κορυφώ-
θηκε στο Τατόι κατά το τριήμερο 26
με 28 Σεπτεμβρίου. Το θέαμα ήταν

μοναδικό, όπως αναμενόταν άλλωστε. Παρά
την δυστροπία του καιρού, η άρτια διοργάνω-
ση και η υποδειγματική διαχείριση των προ-
γραμματισμένων πτήσεων, έδωσαν την ευκαι-
ρία σε δεκάδες χιλιάδες θεατές να ξαναβρε-
θούν στην ετήσια πλατφόρμα συνάντησής
τους και σε άλλους να μυηθούν στο υπέροχο
περιβάλλον των αεροπορικών επιδείξεων.
Περιηγήθηκαν επίσης  στις εκτάσεις του αερο-
δρομίου στο οποίο  λειτουργούσε εμπορική
έκθεση, παιδικό πάρκο και άνετοι χώροι ανα-
ψυχής. 

Πρωταγωνιστές ήταν, όπως είχε αναγγελ-
θεί, το καρέ των άσσων μας, η Demo-team της
Πολωνικής Αεροπορίας με MiG - 29 Fulcrum
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Demo-team
της Πολεμική μας Αεροπορίας ’’Ζευς’’ με το F-
16 Blk 52+ και οι ομάδες της Ολλανδικής και
Βελγικής Αεροπορίας, επίσης με F-16.  Το
Σάββατο την παράσταση έκλεψε η πτήση
σχηματισμού των δύο F-16, του ελληνικού και
του ολλανδικού σε μία πρωτοφανή εναέρια
αναμέτρηση εντυπώσεων.

Ξεχωριστή θέση είχαν τα Apache, Chinook
και ΝΗ 90 της Αεροπορίας Στρατού , τα Sea
Hawk και Α Bell  του ΠΝ και τα εναέρια μέσα
του Λιμενικού. 

Ενθουσιασμό προκάλεσε και ο εντυπω-
σιακός σχηματισμός που εκτέλεσαν το Airbus
Α-320 της AEGEAN μαζί με το ελληνικό μαχη-
τικό F-16 ‘’Zευς’’, χαρίζοντας στον κόσμο
μοναδικές στιγμές.

Ακόμα, οι θεατές απόλαυσαν τις πτήσεις
των ελικοπτέρων των Superior Air και Warter
Aviation, της Οlympus Air, τις εμφανίσεις του
Team ‘’Δαίδαλος’’ της Αεροπορίας μας με το

Τ-6 Texan, των βετεράνων Bleu Circe, των
Royal Jordanian Falcons, Orlik, Hawks of
Romania και solo αεροπόρων όπως του Luca
Bertossio παγκόσμιου πρωταθλητή στα ακρο-
βατικά ανεμοπλάνα και του Sergio Catellani
με το πορτοκαλί Aermacchi. Ομοίως, τις πτή-
σεις της Red Bull με το ελικόπτερο Bo-105 CB
των Flying Bulls, όπως και το R/C model της
ομάδας Schaerer Modellflug, αλλά και ελλή-
νων R/C χειριστών με ιδιαίτερες επιδόσεις.

Δεν έλειψαν επίσης οι πτώσεις αλεξιπτωτι-
στών ακριβείας του Romanian Air Club καθώς
και του Στρατού μας. 

Η Ένωση Φίλων της Αεροπορίας απέσπα-
σε ιδιαίτερα σχόλια, καθώς ήταν παρούσα με
τα πολύτιμα ιστορικά αεροσκάφη της τόσο στο
έδαφος όσο και στον αέρα, γυρίζοντας τον
κόσμο σε άλλες εποχές.  Στο Πολεμικό Μου-
σείο της Αεροπορίας, βετεράνοι έλληνες αερο-
πόροι αφηγούνταν τις δικές τους ιστορίες
εμπρός από τα μουσειακά αεροσκάφη που
είχαν κυβερνήσει στο παρελθόν.       

Η σκηνή ωστόσο που συγκίνησε και κατα-
χειροκροτήθηκε από το πλήθος, ήταν, όταν
κατά την διάρκεια της διέλευσης του ‘’Ζευς’’ με

αργή ταχύτητα, συνοδεύ-
τηκε από τους ήχους του
Εθνικού μας Ύμνου.

Ο επίλογος γράφτηκε
με τις μνημειώδεις διελεύσεις ενός ζεύγους, σε
επετειακό διάκοσμο, των θρυλικών Α-7 Κουρ-
σάρων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, καθώς
τον επόμενο μήνα αποσύρονται οριστικά από
την ενεργό δράση. 

Τα αεροσκάφη
αυτά είναι τα τελευ-
ταία στον κόσμο
αυτού του τύπου, τα
οποία μπορούν
ακόμα να πετούν.

Η παράλληλη με
το Athens Flying
Week διεξαγωγή του
regional συνεδρίου
της  AOPA
International συνέ-
βαλλε στην προώθη-

ση τη αεροπορικής εβδομάδας της Αθήνας ως
τουριστικό πόλο έλξης επισκεπτών με ειδικό
θεματικό ενδιαφέρον ( fly in).

Η Athens Flying Week μετά τη φετινή
ενθουσιώδη υποδοχή που είχε από το κοινό,
αλλά και τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, καθιε-
ρώνεται ως η πλέον αγαπημένη μεγάλη διορ-
γάνωση αεροπορικού χαρακτήρα και ανανεώ-
νει το ραντεβού της με τους φίλους της για το
2015.

Η Athens Flying Week διοργανώθηκε από
την Athens Flying Week SA. Συνδιοργανωτές
ήσαν οι Δήμοι Αχαρνών, και Παλαιού Φαλή-
ρου, ενώ συνέβαλαν σημαντικά η Πολεμική
Αεροπορία, ο ΕΟΤ, και η Ένωση Ξενοδόχων
Αθηνών-Αττικής.

Κατά την διάρκεια της αποχαιρετιστήριας
βραδιάς και απονομής αναμνηστικών στο
Πολεμικό Μουσείο της ΠΑ, ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής της Athens Flying
Week Παναγιώτης Ποδηματάς, ευχαρίστησε
τα πληρώματα των αεροσκαφών από τις
χώρες του  εξωτερικού, την Πολεμική Αεροπο-
ρία, τον Στρατό Ξηράς το Πολεμικό Ναυτικό
και το Λιμενικό Σώμα, τους σπουδαίους Έλλη-
νες αεροπόρους και αερομοντελιστές.

Επίσης, τους πιλότους που έφτασαν με τα
αεροπλάνα τους, τους ομιλητές του Συνεδρίου
μας, τους καλλιτέχνες που εξέθεσαν τα έργα
τους - και τους 80.000 θεατές από όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό, μικρούς και μεγά-
λους, που παρακολούθησαν το event κατά τις
4 αυτές ημέρες στο Φάληρο και στο Τατόι.

«Υπάρχουμε γιατί εσείς είστε εδώ,» δήλω-
σε ο κ. Ποδηματάς και συνέχισε: «Εσείς από
την Πολεμική Αεροπορία που μας είδατε θετι-
κά, η Οργανωτική Επιτροπή, οι χορηγοί μας,
καθώς και οι τόσοι εθελοντές που προσέτρε-
ξαν. Επίσης, οι συνδιοργανωτές Δήμοι Αχαρ-
νών και Παλαιού Φαλήρου, η AOPA HELLAS
και όλοι όσοι δουλέψατε  σκληρά για να γίνει
πραγματικότητα η Athens Flying Week 2014!

Σας ευχαριστώ όλους, θα τα ξαναπούμε
όλοι μαζί στην Athens Flying Week 2015 με
οποιοδήποτε καιρό!!!»

Για κάθε πληροφορία  επικοινωνήστε με
την Στεφανία Καρκούλη στο 210 60 36 111
(εσωτ. 106) ή στο  HYPERLINK "mailto:skark-
ouli@podimatas.gr" \o "blocked::mailto:skark-
ouli@podimatas.gr" \t "_parent"
skarkouli@podimatas.gr 

Νέος Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας

ο Σεραφείμ Τσόκας

Αλλαγή  σκυτάλης  στην  ηγεσία  της  Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
καθώς  ο  κ.  Πάτροκλος  Γεωργιάδης

παρέδωσε τα ηνία στον κ. Σεραφείμ Τσόκα σε
τελετή  που  έγινε  την  Τετάρτη  παρουσία  του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη,  κ.  Βασίλη  Κικίλια.  Σημειώνεται  πως  ο
Π.Γεωργιάδης ανέλαβε την θέση γενικού γραμ-
ματέα στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον κ.
Νίκο Δένδια.
Αναφερόμενος  στον  απερχόμενο  Γενικό

Γραμματέα ο κ. Κικίλιας τον ευχαρίστησε για το
έργο  του και σημείωσε πως «η πολιτική προ-
στασία,  αλλά  και  η  παράνομη  μετανάστευση
είναι τομείς που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις
τόσο για την ασφάλεια, όσο και για την κοινωνι

κή συνοχή και  την ευημερία της χώρας. Ο κ.
Γεωργιάδης  προσέφερε  πολύτιμες  υπηρεσίες
στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Και το κατά-
φερε αυτό με άξιους συνεργάτες, τους οποίους
και εγώ οφείλω να συγχαρώ και σίγουρα με την
άριστη συνεργασία που είχε με τους δύο Αρχη-
γούς του Σώματος. Η αποτίμηση του έργου του
κ. Γεωργιάδη αφήνει μόνο θετικό πρόσημο».
Στη  συνέχεια  καλωσόρισε  τον  κ.  Τσόκα  και

επεσήμανε πως «...δεν έχετε έρθει σε ένα εύκο-
λο  πόστο,  δεν  έχετε  έρθει  σε  ένα  εύκολο
υπουργείο.  Γνωρίζω,  ωστόσο,  πολύ  καλά
πόσο  μαχητής  και  δίκαιος  άνθρωπος  είστε  με
πολυετή εμπειρία στο χώρο της δημόσιας διοί-
κησης. Γνωρίζω ότι δεν φοβηθήκατε να αναλά-
βετε και δύσκολες αποστολές στο παρελθόν, οι
οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. 
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι προτερήματα για τη
νέα θέση που αναλαμβάνετε. Είμαστε όλοι στο
πλευρό σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μία
άριστη  συνεργασία  με  όλους.  Πιστεύω  ότι  το
ομαδικό πνεύμα είναι η βάση κάθε επιτυχημέ-
νης συνεργασίας».

Από αριστερά ο νέος Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Σ.Τσόκας, 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Β. Κικίλιας, ο Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης Αθ.

Ανδρεουλάκος και ο απερχόμενος Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Π.Γεωργιάδης


